
 الفصل الخامس عشر

 المخالفات والجزاءات

مخالفة تستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه الالئحة ارتكاب العامل أي فعل من األفعال  ( يعد  39مادة ) 

 .الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه الالئحة والذي يعتبر جزء ال يتجزأ منها

 

   :يجوز توقيعها على العامل هيالجزاءات التي  (  39مادة ) 

وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي  : التنبيه) أ ( 

ارتكبها العامل، ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد باألصول المتبعة في أداء واجبات وظيفته وعدم 

  .قبالالعودة لمثل ما بدرمنه مست

إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى  منشأةوهو كتاب توجهه ال: ب( اإلنذار (

  .إمكان تعرضه لجزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة لمثلها مستقبالا 

  .حسم نسبة من الراتب في حدود جزء من اجر اليومي) ج ( 

 . حد أقصىكالواحد أيام في الشهر خمسة تتراوح بين أجر يوم و الجر بما حسم نسبة من ا) د (  

 :اإليقاف عن العمل دون أجر) هـ ( 

وهو منع العامل من مزاولة العمل خالل فترة معينة مع حرمانه من أجره خالل هذه الفترة على أال تتجاوز خمسة 

  .أيام خالل الشهر الواحد

 العالوة الدورية لمدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها او الحصول عليها .) و( الحرمان من الترقية او 

 :  الفصل من الخدمة مع المكافأة) ذ (  

  .الرتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمةبسبب مشروع  وهو فصل العامل 

 : الفصل من الخدمة دون مكافأة  )ح (  

العامل دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعالا أو أكثر من األفعال المنصوص عليها بالمادة وهو فسخ عقد عمل 

 .( من نظام العمل والعمال08)

 

فى المـــادة  المشار إليهالمخالفات والجزاءات جدول المخالفات الواردة في  ايا من تكب كل عامل ير(  39مادة ) 

ويجب أن يتناسب الجزاء  موضح قرين المخالفة التي ارتكبهااليعاقب بالجزاء من هذه الالئحة   (  39) 

 من قبله .  مدى المخالفة المرتكبةو مع نوع علفى العامل   المفروض 

 



ات المنصوص عليها فى هذه الالئحة من قبل )صاحب الصالحية ( تكون سلطة توقيع الجزاء (   39مادة ) 

زاء المقرر الية مخالفة فى حالة ارتكابها للمرة االولى بجزاء بالمنشأة  او من يفوضه  ويجوز له استبدال الج

 اخف . 

 

على سبق ارتكابها فإنه ال يعتبر  مائة وثمانون يوم في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي  (  39مادة ) 

 .عائداا وتعد المخالفة وكأنها ارتكبت للمرة األولى

 

ى فيكتفي بتوقيع الجزاء األشد من بين الجزاءات المقررة الناشئة عن فعل واحد عند تعدد المخالفات  (  38مادة ) 

 .هذه الالئحة 

  

حسم  جزء من ع بين من جزاء واحد، كما ال يجوز الجم على المخالفة الواحدة أكثر وقع ال يجوز أن ي (  33مادة ) 

  .بالحسم من األجراجر العامل وبين اى جزء اخر 

 

 كتابة  العامل  إبالغتوقع المنشأة  ايا من الجزاءات  المنصوص عليها فى هذه الالئحة اال بعد ال (  000مادة ) 

 .وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع ملفه الخاصبالمخالفات المنسوبة اليه 

 

جزاء على اى توقيع للمنشأة  يجوز ال( من نظام العمل والعمال 08م المادة )مع عدم اإلخالل بحك(   000مادة ) 

  .المسئولبطبيعة عمله او بالمنشأة او بمديرها  العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان لــه عالقة مباشرة 

 

ا على اكتشاف المخالفة دو ثالثون مضي عد تسقط المساءلة التأديبية للعامل ب(   001مادة )  نشأة من أن تقوم اليوما

 .التحقيق بشأنها  باتخاذ أي إجراء من إجراءات

 

ن اكثر م توقيع الجزاءات الواردة بهذه الالئحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة  منشأة ال يجوز لل(  009مادة ) 

ا   . ثالثون يوما

 

والجزاء الذي كتابة  بما وقع عليه  من جزاءات  ونوعها ومقدارها  مل االع (  تلتزم المنشأة بإبالغ  009مادة ) 

إذا امتنع العامل عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع عليه بالعلم يرسل إليه وض لــه في حالة تكرار المخالفة، يتعر

 . بملف خدمته ثابت بالبريد المسجل على عنوانه ال



ا لنص المادة ) هيئة في االعتراض أمام ال ق العاملمع عدم اإلخالل بح(   009مادة )  ( من نظام  91المختصة وفقا

من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في منشأة أمام إدارة ال يجوز للعامل أن يتظلم ، العمل 

 .الئحةل

وقوعها والجزاء ع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نو(  009مادة ) 

 .العاملخدمة  ملف ى الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة ف

 

( من نظام العمل وتعرض 99تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة )(  009مادة ) 

قافية اعية والصحية والثتوفير الخدمات االجتمحصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في 

  .لمنشأة  لعمال ا

 

( من 08،  99حكام المادتين ) وفقا  ال في فسخ العقد  منشأة أحكام المواد السابقة بحق ال ال تخل(   008مادة ) 

 . نظام العمل 

 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن عشر

 جدول المخالفات والجزاءات

 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :(   0) 

 الجزاء

 م نوع المخالفة )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

إنذار  9% 00% 10%

 كتابي

دقيقة  09التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك 

 تعطيل عمال آخرين 

0/0 

إنذار  09% 19% 90%

 كتابي

دقيقة  09التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل 

 عمال آخرين 

0 /1 

 09التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من  00% 09% 19% 90%

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم  90دقيقة لغاية 

 يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 

0/9 

 09التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من  %19 %90 %99 يوم

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا  90دقيقة لغاية 

 ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 

0 /9 

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من  %19 %90 %99 يوم

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول  90دقيقة لغاية 90

 آخرينإذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال 

0/9 

 90التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من  %90 %90 يوم  يومان

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا  90دقيقة لغاية 

 ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

0/9 

إنذار  يوم يومان  ثالثة أيام

 كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي 

ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم 

 يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 

0/9 

 باإلضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

 تابع : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :



 

 الجزاء

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(
 م المخالفةنوع 

ثاني  ثالث مرة رابع مرة

 مرة

 أول مرة

إنذار  %00 %19 يوم

 كتابي

ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو 

 دقيقة 09عذر مقبول بما ال يتجاوز 

0/8 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو  %00 %19 %90 يوم

 دقيقة 09عذر مقبول بما يتجاوز 

0/3 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

إنذار  %00 %19 يوم

 كتابي

البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء 

 مواعيد العمل دون مبرر

0/0

0 

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى  يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام

 أيام ثالثة

0/0

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب 0

فصل مع 

 المكافأة

ثالثة  أربعة أيام

 أيام

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة  يومان 

 أيام إلى ستة أيام 

0/0

1 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

فصل مع 

 المكافأة

أربعة  خمسة أيام

 أيام

عذر مقبول من سبعة الغياب دون إذن كتابي أو 

 أيام إلى عشرة أيام

0/0

9 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه 

إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في 

 ( من نظام العمل 80نطاق حكم المادة )

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد 

 على عشرة أيام متصلة

0/0

9 

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه 

إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في 

 ( من نظام العمل 80نطاق حكم المادة )

الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداا تزيد في 

ا في السنة الواحدة  مجموعها على عشرين يوما

0/0

9 

 ( مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :1) 



 الجزاء

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(
 م نوع المخالفة

ثاني  ثالث مرة رابع مرة

 مرة

 أول مرة

التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت  %00 %19 %90 يوم

 الدوام 

1/0 

إنذار  00% 09% 19%

 كتابي

استقبال زائرين من غير عمال المنشأة في أماكن 

 اإلدارةالعمل دون إذن من 

1 /1 

إنذار  00% 09% 19%

 كتابي

األكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو 

 في غير أوقات الراحة

1/9 

إنذار  00% 19% 90%

 كتابي

 1/9 النوم أثناء العمل

 1/9 النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة %90 يوم  يومان  ثالثة أيام

التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء  %00 %19 %90 يوم

 ساعات العمل 

1/9 

 1/9 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف %19 %90 يوم  يومان

عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو  /%19 %90 يوم يومان

عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في 

 مكان ظاهر

1/8 

فصل مع 

 المكافأة

خمسة 

 أيام

ثالثة 

 أيام

التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات  يومان

 الخطية الخاصة بالعمل

1/3 

فصل مع 

 المكافأة

خمسة 

 أيام

ثالثة 

 أيام

التدخين في األماكن المحظورة والمعلن عنها  يومان 

 للمحافظة على سالمة العمال والمنشأة

1/0

0 

فصل مع 

 المكافأة

خمسة 

 أيام

ثالثة 

 أيام

اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه  يومان 

ضرر في صحة العمال أو سالمتهم أو في المواد 

 أو األدوات واألجهزة 

1/0

0 

 تابع مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :



 الجزاء

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(
 م نوع المخالفة

ثاني  ثالث مرة رابع مرة

 مرة

 أول مرة

إنذار  00% 19% 90%

 كتابي

استعمال آالت ومعدات وأدوات المنشأة ألغراض 

 خاصة دون إذن

1/0

1 

تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في  %90 يوم يومان  ثالثة أيام

 اختصاصه أو لم يعهد به إليه

1/0

9 

إنذار  00% 09% 19%

 كتابي

الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص 

 لذلك

1/0

9 

اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم  %90 يوم  يومان ثالثة أيام

 العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل

1/0

9 

إنذار  %19 %90 يوم

 كتابي

عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم 

األخرى في األماكن المخصصة لها بعد االنتهاء 

 من العمل

1/0

9 

قراءة الصحف والمجالت وسائر المطبوعات في  %10 %90 يوم يومان

أماكن العمل خالل الدوام الرسمي دون مقتضى 

 من واجبات الوظيفة

1/0

9 

فصل مع 

 المكافأة

خمسة 

 أيام

ثالثة 

 أيام

تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة  يومان 

 المنشأة

1/0

8 

 

 

 

 

 

 

 ( مخالفات تتعلق بسلوك العامل :9) 



 الجزاء

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(
 م نوع المخالفة

ثاني  ثالث مرة رابع مرة

 مرة

 أول مرة

خمسة 

 أيام

التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات في محل  يوم يومان ثالثة أيام

 العمل

9/0 

خمسة 

 أيام

ا أنه أصيب  يوم يومان ثالثة أيام أثناء التمارض أو إدعاء العامل كذبا

 العمل أو بسببه

9/1 

خمسة 

 أيام

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب  يوم  يومان  ثالثة أيام 

طبيب المنشأة أو رفض اتباع التعليمات الطبية 

 أثناء العالج

9/9 

خمسة 

 أيام

 9/ 9 مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل %90 يوم يومان

إنذار  00% 19% 90%

 كتابي

 9/9 كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعالنات

 9/9 رفض التفتيش عند االنصراف %19 %90 يوم  يومان

إنذار  00% 19% 90%

 كتابي

 9/9 جمع إعانات أو نقود بدون إذن

فصل مع 

 المكافأة

خمسة 

 أيام

ثالثة 

 أيام

عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في  يومان

 المحددة دون تبرير مقبولالمواعيد 

9/8 

خمسة 

 أيام

إنذار  يوم  يومان

 كتابي

االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة المقررة 

 للوقاية وللسالمة 

9/3 

 


